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ประเดGนย	ทธันศาสตร5ทAC 1
ยกระด�บการใหJบรการแลี่ยนแะการ

ทDางานเพัฒนBCอตอบสนองคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าดคุณภาพการาดหวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ง
แลี่ยนแะคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามตJองการของประชาชนทACมA
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสลี่ยนแ�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20�บซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20Jอน หลี่ยนแากหลี่ยนแาย แลี่ยนแะ

เปลี่ยนแACยนแปลี่ยนแงอย@างรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ดเรGวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸

ประเดGนย	ทธันศาสตร5ทAC 4
สรJางระบบการกDาก�บดLแลี่ยนแตนเองทACดA 

เกดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามโปร@งใส ม�Cนใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)�� แลี่ยนแะ
สามารถตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สอบไดJ รวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มท�NงทDาใหJ
บ	คุณภาพการลี่ยนแากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตงานอย@างมAจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ตสDานPก 

คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนดชอบต@อต@นเองต@อ
ประชาชน แลี่ยนแะต@อส�งคุณภาพการมโดยรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ม

ประเดGนย	ทธันศาสตร5ทAC 3
ม	@งสL@การเปSนองคุณภาพการ5การทACมAขAด

สมรรถนะสLง บ	คุณภาพการลี่ยนแากรมAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าม
พัฒนรJอมแลี่ยนแะคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสามารถในการ
เรAยนรLJ คุณภาพการดรเรCมเปลี่ยนแACยนแปลี่ยนแงแลี่ยนแะ

ปร�บต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ไดJอย@างเหมาะสมต@อ
สถานะการณ5ต@างๆ

ประเดGนย	ทธันศาสตร5ทAC 2
ปร�บรLปแบบการทDางานใหJมA

ลี่ยนแ�กษณะเชงบLรณาการ เกดการ
แสวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸งหาคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามร@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มมBอแลี่ยนแะสรJาง
เคุณภาพการรBอข@ายก�บฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�䳃�䴾�乕�侊�傷�ﾶ鿨ఈ��倀৶忤৶��ꮁʺ䠩ꪾ潏灺亯Vายต@างๆ รวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มท�Nง

เปWดใหJประชาชนเขJามามAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นร@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ม

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��	ดเรCมตJนของการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒน

การบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนเรCมตJนในภาคุณภาพการอ	ตสาหกรรมโดย
เฉพัฒนาะอย@างยCงใน “การตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สอบคุณภาพการ	ณภาพัฒน” (Inspection) ของ
กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแต ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงม	@งเนJนทACการชANแลี่ยนแะวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแตวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@ายอมร�บ
ไดJหรBอไม@ จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��นกระท�CงมAพัฒน�ฒนาการมาเปSน “การคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸บคุณภาพการ	มคุณภาพการ	ณภาพัฒน” 
(Quality Control) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงมAรายลี่ยนแะเอAยดเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ก�บการป`องก�นแลี่ยนแะการ
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸บคุณภาพการ	มใหJคุณภาพการ	ณภาพัฒนการทDางานออกมาดAทACส	ด

จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��	ดเรCมตJนของทฤษฎีการจัดการเชิงคุณAการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนเรCมจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ากวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ศวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸กรของ 
Bell Labs ทACชBCอวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า Walter A. Shewhart (1920s) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงพัฒนยายามหา
ทางเพัฒนCมคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามน@าเชBCอถBอของระบบการส@งส�ญ์ จินดาประญ์ จินดาประานโทรศ�พัฒนท5 โดย
ดร. ชLฮาร5ท (1924) ไดJคุณภาพการดคุณภาพการJนแลี่ยนแะนDาเสนอแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดทางสถตทACช@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ย
ใหJผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJบรหารสามารถทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸บคุณภาพการ	มคุณภาพการ	ณภาพัฒนของการทDางานไดJทACเรAยก
วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า Control Chart ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงกลี่ยนแายเปSนแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดทACไดJร�บก�นในวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸งกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸JางถPง
ประโยชน5ทACนDามาใชJในการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนในเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแาต@อ
มา

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



บดาของการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒน

Professor Edwards W. Deming 
ไดJร�บเอาแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ
เชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนโดยใชJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทางสถต
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��าก Shewhart มา แลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ประย	กต5
แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดด�งกลี่ยนแ@าวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��นสามารถทDาใหJ
วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸งการอ	ตสาหกรรมท�Cวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸โลี่ยนแกยอมร�บ
ในประโยชน5ของการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ
เชงกระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ย
สถต(Statistical Process Control Method) โดยเฉพัฒนาะอย@างยCงในช@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸งหลี่ยนแ�งสงคุณภาพการรามโลี่ยนแกคุณภาพการร�NงทAC 2 ทAC Deming 
สามารถทDาใหJเปSนทACประจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���กษ5แก@ท�Nงโลี่ยนแกในการปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนของอ	ตสาหกรรมในประเทศญ์ จินดาประACป	VนใหJกลี่ยนแายเปSน
ประเทศทACมAขAดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสามารถทางการแข@งข�นเปSนอ�นด�บตJนของโลี่ยนแกไดJในเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแาต@อมา

โมเดลี่ยนแทางคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามคุณภาพการดทACโดดด�งแลี่ยนแะไดJร�บการยอมร�บก�นอย@างแพัฒนร@หลี่ยนแายทACทACส	ด
ในโลี่ยนแกของการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการกGคุณภาพการBอ Deming Cycle หรBอทACรLJจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���กก�นในชBCอวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า
PDCA Cycle ทACม	@งเนJนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการทDางานดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดพัฒนBNนฐาน คุณภาพการBอ
Plan (วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนน) Do (ดDาเนนการ) Check (ตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สอบ) Act (ปร�บปร	ง)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



บดาของการเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

Malcolm Baldrige (October 4, 1922 - July 25, 1987) เปSน 
Secretary of Commerce ของประเทศสหร�ฐอเมรกาในสม�ยของ
อดAตประธันานาธันบดA Ronald Regan ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงมAบทบาทอย@างสLงในการ
สรJางขAดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสามารถของอเมรกาท�Nงในภาคุณภาพการร�ฐแลี่ยนแะอ	ตสาหกรรม 
  Baldrige ไดJท	@มเทใหJก�บการพัฒน�ฒนาคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเปSนเลี่ยนแศในการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการแลี่ยนแะมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นในการผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแ�กด�นเรBCองการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชง
คุณภาพการ	ณภาพัฒนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��นกลี่ยนแายเปSนกฎีการจัดการเชิงคุณหมาย

Baldrige มAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นร@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มในการร@างกฎีการจัดการเชิงคุณหมายปร�บปร	งคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารงานของประเทศสหร�ฐอเมรกา หรBอ Quality 
Improvement Act of 1987 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��นทDาใหJบรษ�ทช�NนนDาแลี่ยนแะหน@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยงาน
ภาคุณภาพการร�ฐห�นมาใหJคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสนใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ในการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการอย@างเตGมทAC แลี่ยนแะในกGมAการใหJรางวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ลี่ยนแคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการของประเทศอเมรกา ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงไดJใชJชBCอรางวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ลี่ยนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า Malcolm 
Baldrige National Quality Award ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงเปSนตJนแบบของ TQA แลี่ยนแะ 
PMQA ในประเทศไทยในเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแาต@อมา

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



เกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการทACท�Nงโลี่ยนแกใหJคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ

Deming Prize
Japan (1951)

Canada Award
(1984)

MBNQA1

USA (1987)

1 MBNQA : Malcolm Baldrige National Quality Award
2 ABEA : Australian Business Excellence Awards
3 EFQM : European Foundation Quality Management
4 TQA : Thailand Quality Award
5 PMQA : Public Sector Management Quality Award
6 SEPA : State Enterprise Performance Appraisal

ABEA2

Australia (1988)

EFQM3

EU (1991)

Singapore
Quality 

Award (1988)

Japan Quality
Award (1994)

TQA4 (2001) PMQA5

(2003)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

SEPA6 (2010)



ลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กรแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดทACเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ก�บเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



เอกสารประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

ในการนDาแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการ	ณภาพัฒนมาใชJในองคุณภาพการ5กรน�Nนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะมAเอกสารทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะช@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยใหJเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��เนBNอหาสาระอยL@สAC
เลี่ยนแ@ม ประกอบดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ย

 ระบบการประเมนคุณภาพการ	ณภาพัฒนร�ฐวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸สาหกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)�� (เกณฑ์คุณภาพการบริ5แลี่ยนแะวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการประเมน) (ธัน�นวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าคุณภาพการม 2553)
 เกณฑ์คุณภาพการบริ5 SEPA 2554 (9 พัฒนฤษภาคุณภาพการม 2554)
 การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดทDารายงายผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการดDาเนนการ (19 พัฒนฤษภาคุณภาพการม 2554)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



คุณภาพการL@มBอคุณภาพการDาอธันบายต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ชANวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนตามเกณฑ์คุณภาพการบริ5การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

เอกสารระบบการประเมนคุณภาพการ	ณภาพัฒน
ร�ฐวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸สาหกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)�� (เกณฑ์คุณภาพการบริ5แลี่ยนแะวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการประเมน) มA
เนBNอหาสาระคุณภาพการรอบคุณภาพการลี่ยนแ	มต�Nงแต@ หลี่ยนแ�กการ
บรหารร�ฐวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸สาหกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สL@คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเปSนเลี่ยนแศ เกณฑ์คุณภาพการบริ5
การประเมนคุณภาพการ	ณภาพัฒนร�ฐวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸สาหกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)�� 2554 แลี่ยนแะ
แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ทางการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรตามระบบ SEPA



กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒน

การพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเปSนกระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการทACตJองดDาเนนการอย@างต@อ
เนBCอง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงสอดคุณภาพการลี่ยนแJองก�บแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดของ Deming ในเรBCอง
ของการพัฒน�ฒนาอย@างต@อเนBCอง ด�งทACประเทศญ์ จินดาประACป	VนใชJก�น
อย@างแพัฒนร@หลี่ยนแายทACเรAยกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า “Kaizen” ทACแปลี่ยนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า 
Continuous Improvement ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงประย	กต5ใชJเกณฑ์คุณภาพการบริ5
คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��PงเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ขJองก�บ 5 ข�Nนตอน
หลี่ยนแ�กคุณภาพการBอ
• การเตรAยมคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนรJอม
• การประเมนตนเองแลี่ยนแะระบ	โอกาสในการปร�บปร	ง
• การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนการปร�บปร	ง
• การดDาเนนการ
• การประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการดDาเนนการ

ท�NงนANการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรอย@างต@อเนBCองจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะส@งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแดAใน
ระยะยาง องคุณภาพการ5กรจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะสามารถร�กษาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการไดJอย@างย�CงยBน

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒน

แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ก�บการประเมนตนเองน�CนใหJ
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บสองเรBCองคุณภาพการBอ 

 วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทDางาน
 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธัน5การดDาเนนการ

โดยเฉพัฒนาะในส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นของวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทDางานซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงการ
ประเมนตนเองจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองคุณภาพการดอยL@เสมอวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าเรา
ทDางานต@างๆดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAอะไร หรBออAกน�ยหนPCงคุณภาพการBอ
ดDาเนนการอย@างไรเพัฒนBCอใหJไดJผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธัน5ออกมา

ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงในคุณภาพการDาถามการประเมนน�Cนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะมAคุณภาพการDาถามทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะ
เนJนถามถPงวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทDางานอยL@ โดยคุณภาพการDาถาม
เหลี่ยนแ@าน�Nนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองการใหJหน@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยงานประเมน
ตนเองวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าดDาเนนการทDางานอย@างไร (HOW?)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒน

Approach หมายถPงการดDาเนนการใน
การบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการน�NนไดJทDาอย@างมAวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันA
การหรBอแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ทางทACเปSนระบบ
Deployment หมายถPงไดJมAการนDาเอาวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันA
การบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการทACไดJกDาหนดไวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸Jไป
ถ@ายทอดเพัฒนBCอนDาไปปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตอย@างท�Cวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ถPง
Learning หมายถPงวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าไดJมAการเรAยนรLJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า
สCงทACดDาเนนการไปเปSนอย@างไรบJาง 
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการน@านการทบทวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นแลี่ยนแะปร�บปร	งอย@างต@อ
เนBCอง
Integration หมายถPงวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการในดJานต@างๆไดJเชBCอมโยงบLรณา
การก�นอย@างเตGมทAC

องคุณภาพการ5กรจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าการทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะข�บเคุณภาพการลี่ยนแBCอนการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการ
บรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการน�Nนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองมAวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทACเหมาะสม สามารถนDาไป
ดDาเนนการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตไดJจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รง แลี่ยนแะเมBCอปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตแลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองมAการเรAยนรLJ
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ากสCงทACเกดขPNน แลี่ยนแะนDามาปร�บปร	งแกJไขไดJอย@างต@อเนBCอง ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCง
การบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการในท	กๆดJานจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองเชBCอมประสานก�นอย@างลี่ยนแงต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะข�บเคุณภาพการลี่ยนแBCอนตJองเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ถPงแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดของการมAอ�กษรท�Nง 4 ต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@ามA
ประโยชน5ต@อการประเมนองคุณภาพการ5กร โดยเราจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะไดJทราบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าการ
บรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการองคุณภาพการ5กรในภาคุณภาพการรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มน�NนมAคุณภาพการ	ณภาพัฒนหรBอไม@อย@างไร

A  D  L  I
การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการในการพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5กรดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒน

การประเมนตนเองตามแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ทาง ADLI 
แลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸กGจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทราบถPงโอกาสในการปร�บปร	ง
ตนเอง (Opportunity for 
Improvement : OFI) ทACหมายถPงสCงทACองคุณภาพการ5
กรJองปร�บปร	งซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงอาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะมA OFI หลี่ยนแาย
ประเดGนกGไดJ แลี่ยนแะองคุณภาพการ5กรอาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะไม@สามารถ
ปร�บปร	งท	กประเดGนไดJจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��PงตJองจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดลี่ยนแDาด�บ
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประของโอกาสในการปร�บปร	ง
ท�Nงหมด โดยอาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะใชJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทACเรAยกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า 
“Vital Few” เพัฒนBCอใหJองคุณภาพการ5กรนDาประเดGนทAC
สDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รงๆมาเขAยนเปSนแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะดDาเนน
การปร�บปร	งอะไรก@อนหลี่ยนแ�งอย@างไร แลี่ยนแะ
เรAยกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า “แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนการปร�บปร	งองคุณภาพการ5กร” เพัฒนBCอ
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะไดJนDาไปดDาเนนการปร�บปร	งองคุณภาพการ5กร
อย@างต@อเนBCองต@อไป

ประเมนองคุณภาพการ5กรแลี่ยนแะจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดทDาแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5การ

จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดทDาต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ชANวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดของแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนพัฒน�ฒนาองคุณภาพการ5การ

ดDาเนนการปร�บปร	งตามแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนน

ประเมนตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริ5ระด�บพัฒนBNนฐาน

รายงานผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการดDาเนนการตามต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ชANวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ด

ตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ประเมนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ากผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ประเมนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ากภายนอก

KPI

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบLรณาการ

6. การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ
กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการ

5. การม	@งเนJน
บ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแากร

4. การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ด การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5 แลี่ยนแะการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJ

3. การม	@งเนJนลี่ยนแLกคุณภาพการJา
แลี่ยนแะตลี่ยนแาด

1. การนDา
องคุณภาพการ5กร

2. การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนน
เชงย	ทธันศาสตร5
แลี่ยนแะกลี่ยนแย	ทธัน5

ลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กร 

สภาพัฒนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ดลี่ยนแJอม คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามส�มพัฒน�นธัน5 แลี่ยนแะคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามทJาทาย

7. ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธัน5
การดDาเนนการ

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบLรณาการ

แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนทAC 
Baldrige คุณภาพการดคุณภาพการJนน�NนมAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามโดดเด@นอยL@ทAC
การบLรณาการแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดดJานการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการใหJอยL@รวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มก�นไดJอย@างเหมาะสม
แลี่ยนแะทDาใหJเหGนคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเชBCอมโยงในภาพัฒนรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ม
ไดJอย@างช�ดเจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��น ด�งน�NนการนDาไปประย	กต5
ใชJเพัฒนBCอการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รงๆกGจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะง@าย
แลี่ยนแะราบรBCน

ดJงน�Nนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะนDาเอาแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการบรหาร
จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงคุณภาพการ	ณภาพัฒนแบบบLรณาการนANไป
ใชJไดJอย@างมAประสทธันภาพัฒนน�Nนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJอง
เขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สาระของแต@ลี่ยนแะส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นแลี่ยนแะคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเชACอม
โยงท�NงหมดใหJไดJก@อน

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



ลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กรแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดทACเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ก�บเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 1 การนDาองคุณภาพการ5กร

หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 2 การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนย	ทธันศาสตร5 แลี่ยนแะกลี่ยนแย	ทธัน5

ลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กร

หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 3 ม	@งเนJนลี่ยนแLกคุณภาพการJาแลี่ยนแะตลี่ยนแาด

หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 4 การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ด วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5 การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJ

หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 5 การม	@งเนJนบ	คุณภาพการลี่ยนแากร

หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 6 การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการกระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการ

หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 7 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแลี่ยนแ�พัฒนธัน5การดDาเนนการ

วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5 คุณภาพการ@านยม ทศทาง การกDาก�บดLแลี่ยนแทACดA การร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนด
ชอบต@อส�งคุณภาพการม การทบทวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นปร�บปร	ง

เป`าประสงคุณภาพการ5เชงย	ทธันศาสตร5 กรอบเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแาทDางาน
กลี่ยนแย	ทธัน5การดDาเนนการ การคุณภาพการาดการณ5ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแ

กลี่ยนแ	@มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAสวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@นไดJส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นเสAยแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJร�บบรการ
การเรAยนรLJ คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามส�มพัฒน�นธัน5 คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนPงพัฒนอใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��

การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแแลี่ยนแะการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการดDาเนนการ คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าม
พัฒนรJอมของ IS แลี่ยนแะการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJ

การบรหารงานบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ การพัฒน�ฒนาบ	คุณภาพการลี่ยนแากร การสรJาง
บรรยากาศในการทDางาน คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนPงพัฒนอใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��

กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการทACสรJางคุณภาพการ	ณคุณภาพการ@า กระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการสน�บสน	น การ
ออกแบบ การคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸บคุณภาพการ	ม

ประสทธันผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแ/ภาพัฒน คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรการ การพัฒน�ฒนา

วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5

เป`าหมาย

คุณภาพการ@านยม

ตลี่ยนแาด ขอบเขต

ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸น
ไดJเสAย

บรการ

Stakeholders Analysis

Branding Model

Value Chain

Balanced Scorecard

SECI Model

Risk Analysis (COSO Model)

Competency Model

แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดทACเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ก�บเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

S W
O SO WO

T ST WT

SWOT Analysis



ลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กร เกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

ในการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการเชงย	ทธันศาสตร5น�Nน ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJบรหารแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJ
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��องคุณภาพการ5ประกอบแต@ลี่ยนแะส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸น แลี่ยนแะจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJอง
เขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ถPงคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเชBCอมโยงของแต@ลี่ยนแะองคุณภาพการ5ประกอบอย@างช�ดเจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��น 
เพัฒนราะวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าแต@ลี่ยนแะองคุณภาพการ5ประกอบมAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามหมายเฉพัฒนาะแลี่ยนแะมAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าม
สDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประต@อการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการทACแตกต@างก�น การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนเชง
ย	ทธันศาสตร5ทACดAคุณภาพการBอการกDาหนดแลี่ยนแะวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างองคุณภาพการ5ประกอบต@างๆใหJ
สอดร�บก�นอย@างสมด	ลี่ยนแ



ลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กร เกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ
ย	ทธันศาสตร5 หมายถPง แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ทางการบรรลี่ยนแ	จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��	ดหมายขององคุณภาพการ5กร

วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5 หมายถPง สCงทACเราอยากใหJองคุณภาพการ5กรเปSนในอนาคุณภาพการต

พัฒน�นธันกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)�� หมายถPง ขอบเขตการดDาเนนการขององคุณภาพการ5กร (กจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ทACเปSนพัฒน�นธันะ)

ประเดGนย	ทธันศาสตร5 หมายถPง ประเดGนหลี่ยนแ�กทACองคุณภาพการ5กรจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองใหJคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประในการพัฒน�ฒนา

เปา̀ประสงคุณภาพการ5 หมายถPง สCงทACองคุณภาพการ5กรปรารถนาทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะบรรลี่ยนแ	

กลี่ยนแย	ทธัน5 หมายถPง วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAการทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDาใหJองคุณภาพการ5กรสามารถบรรลี่ยนแ	เปา̀ประสงคุณภาพการ5ไดJอย@างมAประสทธันภาพัฒน

แผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนงาน/โคุณภาพการรงการ หมายถPง กจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��กรรมทACองคุณภาพการ5กรจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองดDาเนนการเพัฒนBCอใหJบรรลี่ยนแ	เปา̀ประสงคุณภาพการ5

ต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ชANวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ด หมายถPง เกณฑ์คุณภาพการบริ5ทACใชJในการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการดDาเนนงาน

เปา̀หมาย หมายถPง ระด�บของเกณฑ์คุณภาพการบริ5ทACใชJในการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าประสบคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาเรGจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��

งบประมาณ หมายถPง ปรมาณเงนทACมAอย@างเพัฒนAยงพัฒนอใหJใชJในการดDาเนนงาน



เกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



SEPA หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 1 การนDาองคุณภาพการ5กรการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



SEPA หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 2 การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนเ ชงย	ทธันศาสตร5การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



SEPA หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 3 การม	@งเนJนลี่ยนแLกคุณภาพการJาแลี่ยนแะตลี่ยนแาดการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



SEPA หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 4 การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ด การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5 แลี่ยนแะการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



SEPA หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 5 การม	@งเนJนบ	คุณภาพการลี่ยนแากรการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



SEPA หมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ด 6 การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการกระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



ภาพัฒนรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการตามแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ทาง SEPAการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



การกDาหนดทศทางแลี่ยนแะลี่ยนแ�กษณะสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประขององคุณภาพการ5กรการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

ORGANIZATION BRAND MODELORGANIZATION BRAND MODEL

Organization DescriptionOrganization Description

Organization VisionOrganization Vision

นยามคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเปSนองคุณภาพการ5กรนยามคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเปSนองคุณภาพการ5กร

วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5/สCงทACองคุณภาพการ5กรอย@างจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะเปSนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5/สCงทACองคุณภาพการ5กรอย@างจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะเปSน

Organization MissionOrganization Mission

Brand PositioningBrand Positioning

Organization ValuesOrganization Values

พัฒน�นธันกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ขององคุณภาพการ5กรพัฒน�นธันกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ขององคุณภาพการ5กร

จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��	ดยBนขององคุณภาพการ5กรจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��	ดยBนขององคุณภาพการ5กร

คุณภาพการ	ณคุณภาพการ@าขององคุณภาพการ5กรคุณภาพการ	ณคุณภาพการ@าขององคุณภาพการ5กร

วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5

เป`าหมาย
อ�นสLงส@ง

คุณภาพการ@านยมหลี่ยนแ�ก

ตลี่ยนแาด ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นไดJ
ส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นเสAย

ขอบเขต
ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแตภ�ณฑ์คุณภาพการบริ5
บรการ

องคุณภาพการ5ประกอบของวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ส�ยท�ศน5ของแต@ลี่ยนแะองคุณภาพการ5กร
อาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะคุณภาพการรบหรBอไม@กGไดJ แต@ถJาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDาใหJเกด
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามช�ดเจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��นแลี่ยนแะคุณภาพการรบถJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นสมบLรณ5คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸รจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJอง
มAองคุณภาพการ5ประกอบทACคุณภาพการรบถJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นแลี่ยนแะเหมาะสมก�บ
สภาพัฒนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ดลี่ยนแJอมของธัน	รกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ในอนาคุณภาพการตภายใน
ระยะเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแาทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะมโนภาพัฒนไดJ



การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นไดJส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นเสAย (Stakeholders Analysis)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

กลี่ยนแ	@มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นไดJเสAยทAC
ไม@ไดJมAอทธันพัฒนลี่ยนแต@อองคุณภาพการ5กร

กลี่ยนแ	@มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นไดJเสAยทACมAอทธันพัฒนลี่ยนแ
ต@อองคุณภาพการ5กรพัฒนอสมคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ร

กลี่ยนแ	@มผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นไดJเสAยทACมAอทธันพัฒนลี่ยนแต@อ
องคุณภาพการ5กรมากแลี่ยนแะอาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะมAผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแต@อ
การต�ดสนใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ขององคุณภาพการ5กร

Curtis Kastner 
ไดJพัฒน�ฒนาในการ

วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตงาน
ขององคุณภาพการ5การโดยใหJ
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประก�บมต
ดJานคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามหลี่ยนแาก

หลี่ยนแายของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นไดJส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นเสAยขององคุณภาพการ5การ 
(Stakeholders) ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตงาน

โดยใชJ Stakeholder Approach นANจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะม	@งเนJน
การส@งมอบผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตงานใหJส�มพัฒน�นธัน5ก�บ
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามคุณภาพการาดหวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�งหรBอคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามตJองการของผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJมAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸น

ไดJเสAยท	กกลี่ยนแ	@มอย@างสมด	ลี่ยนแ



การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJ (Knowledge Management)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

ในป� คุณภาพการ.ศ. 1998 Ikujiro Nonaka แลี่ยนแะ Hirotaka Takeuchi ไดJตAพัฒนมพัฒน5หน�งสBอ
ชBCอวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า “The Knowledge-Creating Company : How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation” ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงท�NงสองคุณภาพการนไดJนDาเสนอรLปแบบของ
การจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJทACเรAยกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า SECI Model อ�นโด@งด�ง

โดยมAเนBNอหาหลี่ยนแ�กๆอยL@ทACการหม	นเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸Aยนระหวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าง Tacit Knowledge ก�บ 
Explicit Knowledge ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงอาศ�ยกระบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นการท�NงสAC คุณภาพการBอ Socialization, 
Externalization, Combination แลี่ยนแะ Internalization



การพัฒน�ฒนาสมรรถนะของบ	คุณภาพการลี่ยนแากร (Competency Development)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

ช@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸งตJนทศวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸รรษทAC 1970 ศาสตรจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ารย5 David C. McClelland แห@ง
มหาวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ทยาลี่ยนแ�ยฮาร5วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าร5ด ไดJทDาการสอบถามเจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��JาหนJาทACทACทDางานไดJดA
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริ5แลี่ยนแะทDางานไม@ไดJตามเกณฑ์คุณภาพการบริ5ในเรBCองคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาเรGจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��แลี่ยนแะ
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามลี่ยนแJมเหลี่ยนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸 แลี่ยนแะจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ากการศPกษาพัฒนบวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@า
“ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJทDางานเก@งไม@ใช@คุณภาพการนทACเรAยนเก@ง แต@ตJองเปSนคุณภาพการนทACสามารถ
ประย	กต5ใชJหลี่ยนแ�กการหรBอองคุณภาพการ5คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJทACตนมAอยL@เพัฒนBCอประโยชน5ใน
งานทACทDา จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��PงเรAยกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าคุณภาพการนน�NนมA Competency ทACเหมาะสมก�บงาน
น�Nนๆ  ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCง สมรรถนะ 
เปSนคุณภาพการ	ณลี่ยนแ�กษณะเชง
พัฒนฤตกรรมของบ	คุณภาพการลี่ยนแากร
ทACเปSนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแมาจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ากคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJ 
ท�กษะ คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสามารถ 
คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามชDานาญ์ จินดาประ ตลี่ยนแอดจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��น
คุณภาพการ	ณลี่ยนแ�กษณะอBCนๆ 
ทACช@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยทDาใหJบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแน�Nนสามารถ
สรJางผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแงานไดJตรงก�บคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าม
ปรารถนาของตนเองไดJอย@างมAประสทธันภาพัฒน



การสรJางบรรยากาศในองคุณภาพการ5กรใหJมAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามส	ขในการทDางานการพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1998) ไดJถLกนDามา
ใชJอย@างกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸Jางขวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างในการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตงานขององคุณภาพการ5กร

ธัน	รกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)�� โดยมAแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแท�Nง 4 มตของการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตงาน ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCง
ม	JงเนJนใหJเกดสมด	ลี่ยนแก�นในท	กๆดJาน



การบรหารคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเสACยง (Risk Management)การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ

การบรหารคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเสACยงมAองคุณภาพการ5ประกอบทACสDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประๆอยL@ 8 องคุณภาพการ5
ประกอบ ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองดDาเนนการในท	กหน@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ยงานภายในองคุณภาพการ5กร 
แลี่ยนแะในการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการองคุณภาพการ5ประกอบเหลี่ยนแ@านANจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองมAกลี่ยนแย	ทธัน5ทAC
เหมาะสม มAการดDาเนนการอย@างต@อเนBCอง มAการตดตามตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��
สอบอย@างใกลี่ยนแJชดแลี่ยนแะคุณภาพการรอบคุณภาพการลี่ยนแ	ม ท�NงนAN 8 องคุณภาพการ5ประกอบคุณภาพการBอ
1. วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5สภาพัฒนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ดลี่ยนแJอมขององคุณภาพการ5กร
2. กDาหนดวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ตถ	ประสงคุณภาพการ5ของการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเสACยง
3. ระบ	เหต	การณ5เสACยง
4. ประเมนคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเสACยงแลี่ยนแะผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแกระทบ
5. วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนนร�บมBอก�บคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเสACยง
6. กDาหนดกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��กรรมคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸บคุณภาพการ	ม
7. การพัฒน�ฒนาระบบสารสนเทศแลี่ยนแะการสBCอสาร
8. การเฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม�䃗�䈃�䌟�䐮�䳃�䴾�乕�侊�傷�ﾶ鿨ఈ��倀৶忤৶��ꮁʺ䠩ꪾ潏灺亯`าตดตามคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเสACยง



“พัฒนACวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าป�นANส@งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแงานชง
รางวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ลี่ยนแเลี่ยนแยดAกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@านะ”
“พัฒนACวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าป�นANส@งผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแงานชง
รางวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ลี่ยนแเลี่ยนแยดAกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@านะ”

“ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าเราน@าจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDาเปSน
ต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸อย@างนะคุณภาพการร�บ”

“ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนมวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าเราน@าจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDาเปSน
ต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸อย@างนะคุณภาพการร�บ”

“ช�Nนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าพัฒนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸กเราพัฒนรJอมทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDา
แลี่ยนแะน@าทDาก@อนคุณภาพการนอBCนนะ”

“ช�Nนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าพัฒนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸กเราพัฒนรJอมทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDา
แลี่ยนแะน@าทDาก@อนคุณภาพการนอBCนนะ”

“จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รงๆแลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸แบบทACพัฒนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸กเราทDา
อยL@กGเปSน SEPA อยL@แลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นAC”
“จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รงๆแลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸แบบทACพัฒนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸กเราทDา
อยL@กGเปSน SEPA อยL@แลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นAC”

Tips & Tricks ในการข�บเคุณภาพการลี่ยนแBCอน

สDาหร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะทDาหนJาทACข�บเคุณภาพการลี่ยนแBCอนองคุณภาพการ5กรไปสL@การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒน
การบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการน�Nนจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��DาเปSนตJองอาศ�ยกลี่ยนแวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ธันAทACเหมาะสมก�บแต@ลี่ยนแะ
องคุณภาพการ5กร ซับซ้อน หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว�䃗�䈃�䌟�䐮�����������İ�����X�D:\@work\Teaching (20PCงมA Tips & Tricks ด�งต@อไปนAN
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองทDาใหJเกดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ถPงคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��DาเปSน คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามหมาย ข�Nน

ตอนการดDาเนนการของคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองทDาใหJเกดการยอมร�บก@อนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าสามารถประย	กต5ใชJหลี่ยนแ�ก

การของ SEPA ในการทDางานประจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��DาไดJ
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองทDาใหJเกดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJสPกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าอยากเอาแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดเกACยวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ก�บ SEPA 

ไปใชJจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รง
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองทDาใหJเกดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJสPกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@ามAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนรJอมในการนDาเอา

แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดของ SEPA มาดDาเนนการในงานประจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��Dา
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองมAการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดสรรทร�พัฒนยากรทACเหมาะสมก�บการทDางาน โดย

เฉพัฒนาะอย@างยCงบ	คุณภาพการลี่ยนแากรแลี่ยนแะเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแา
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองทDาใหJเกดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามคุณภาพการดทACจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะนDาเสนอผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแการประย	กต5ใชJ

แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดของ SEPA ใหJเปSนต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸อย@างก�บทACอBCน
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะตJองทDาใหJเกดคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJสPกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าทDาแลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸น@าจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ะไดJเกนกวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸@าทACเคุณภาพการJาต�Nง

เกณฑ์คุณภาพการบริ5ก�นไวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸JดJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ย

“พัฒนอเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��แลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ไม@เหGน
ยากเลี่ยนแยเนอะ”

“พัฒนอเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��แลี่ยนแJวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ไม@เหGน
ยากเลี่ยนแยเนอะ”

“PMQA เปSนแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดนะ
ม�นไม@ใช@โคุณภาพการรงการ”

“PMQA เปSนแนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดนะ
ม�นไม@ใช@โคุณภาพการรงการ”

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



เคุณภาพการรBCองมBอทACใชJในการช�บเคุณภาพการลี่ยนแBCอนองคุณภาพการ5กร

เคุณภาพการรBCองมBอทACใชJในการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5แลี่ยนแะวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸างแผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนน
 การวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸เคุณภาพการราะห5คุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเร@งด@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸น-ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแกระทบ (Impact & Urgency 
    Matrix)
 การประเมนคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนรJอม (Readiness Assessment)

เคุณภาพการรBCองมBอในการสรJางคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนรJอมส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแแลี่ยนแะทAมงาน
 การสBCอสารภายใน
 การสรJางภาพัฒนลี่ยนแ�กษณ5อ�นพัฒนPงประสงคุณภาพการ5ส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ
 การพัฒน�ฒนาสมรรถนะส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นบ	คุณภาพการคุณภาพการลี่ยนแ

เคุณภาพการรBCองมBอทACใชJในการตดตามประเมนผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนลี่ยนแ 
 ต�วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ชANวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸�ดการดDาเนนงาน (Performance Indicators)
 การตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สอบคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามพัฒนรJอมดJานทร�พัฒนยากร
 การตรวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��สอบอารมณ5ร@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มในการดDาเนนงาน (Mood Meter)

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ



ป�จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ยแห@งคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามสDาเรGจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ในการช�บเคุณภาพการลี่ยนแBCอนองคุณภาพการ5กร

 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJบรหารตJองเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��อย@างดAถPงการนDา หลี่ยนแ�กเกณฑ์คุณภาพการบริ5คุณภาพการ	ณภาพัฒน
การบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ (PMQA/SEPA/TQA) มาใชJในองคุณภาพการ5กร

 ผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJบรหารตJองเขJามามAส@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸นร@วิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸มอย@างจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��รงจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���งแลี่ยนแะต@อเนBCอง
 มอบหมายใหJมAผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJร�บผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนดชอบอย@างเตGมเวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ลี่ยนแา
 มAการพัฒน�ฒนาใหJผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő�������ด้งนั้นผู้ที่จะนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการเชิงคุณภาพแบบบูรณาการนLJดDาเนนกจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��กรรม/โคุณภาพการรงการ เขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��

แนวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸คุณภาพการดแลี่ยนแะมAท�กษะ
 กDาหนดจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��	ดม	@งหมายใหJช�ดเจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��นเพัฒนBCอใหJมAคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามกJาวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸หนJา

อย@างต@อเนBCอง
 สBCอสารทDาคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามเขJาใจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)��ก�บคุณภาพการนในองคุณภาพการ5กรใหJเหGนคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸าม

สDาคุณภาพการ�ญ์ จินดาประ
 จัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดใหJมAช@องทางการถ@ายโอนคุณภาพการวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ามรLJทACหลี่ยนแากหลี่ยนแาย
 ประย	กต5ใชJเทคุณภาพการโนโลี่ยนแยAทACเหมาะสมก�บสภาพัฒนขององคุณภาพการ5กร
 กระต	JนใหJมAการจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดต�Nงช	มชนแห@งการปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อต่นเองต่อประชาชน และต่อสังคมโดยรวม�������������Ő������บ�ตท�Cวิสาหกิจ�)����ଥ쿨৶$�뀀뿨������������粸ท�Nงองคุณภาพการ5กร

การพัฒน�ฒนาคุณภาพการ	ณภาพัฒนการบรหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ�)���ดการ
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